Фі л ь м и д л я д і т е й та п і д л і т к і в

27 травня - 5 червня
П р и х о д ь т е с і м ’є ю !
СhildrenKinoFest.com
реєстрація на безкоштовні покази
відкриється 20 травня

О р га н і з ат о р и

За підтримки
Представництва ЄС в Україні

Партнери фестивалю
Партнер
фестивалю

Партнер
зони відпочинку

ПРИГОЩАЄ
Партнер фестивалю

Медіапартнери

ПОСОЛ ЧІЛДРЕН КІНОФЕСТ-2016 –
АХТЕМ СЕЇТАБЛАЄВ
актор, режисер, ведучий, батько чотирьох дiтей

«Відомо, що кіно має величезний вплив на глядача: це історія, яку ми буквально проживаємо разом
із героями. Добре, коли маленька людина одразу бачить на екрані правильні цінності, такі як дружба,
взаємопідтримка, мужність, гідність, сила. На «Чілдрен Кінофесті» дитина не лише занурюється у світ
кіно, а й бачить історії, засновані саме на таких цінностях, має нагоду обміркувати й обговорити їх з
однолітками та батьками. Плюс фестивалю у тому, що фільми тут відбирають фахівці, які знаються на
історії та сучасності кіно. Вони шукають найновіші та найцікавіші світові стрічки, а пріоритетом для них
є глибокий зміст та естетична цінність».
Актор зіграв більше 30 ролей в кіно та театрі, найвідоміші з яких – Ромео у виставі «Ромео і Джульєтта»,
Макбет в однойменній виставі, Хосе у виставі «Кармен», Амет-Хан Султан у кінофільмі «Хайтарма»,
Татарин в серіалі «Гвардія». Лауреат двох Державних премій Автономної Республіки Крим, театральної
премії «Київська Пектораль» за акторську роботу.
Зняв фільми: «Квартет для двох», «Фабрика щастя», «Операція «ЧеГевара», «Осінні квіти», «Темні води»,
«Чемпіони з підворіття», «Хайтарма». Його фільм “Чемпіони з підворіття” отримав приз «Золотий Дюк»
Одеського Міжнародного кінофестивалю та спеціальну нагороду Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні. Така нагорода ЮНІСЕФ була вручена вперше за 15-річну історію діяльності фонду в Україні.
Фільм «Хайтарма» визнаний найкращим українським фільмом за версією Премії Національної спілки
кінематографістів України у 2013 році, нагороджений гран-прі Трускавецького Міжнародного
кінофестивалю «Корона Карпат», гран-прі Міжнародного кінофестивалю «Кимера» в Термолі (Італія) за
кращу режисуру і кращий фільм, гран-прі кінофестивалю в м. Трієст, російської національної кінопремії
«НИКА» як кращий фільм країн Балтії та СНГ.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Фільми нижче є учасниками конкурсної програми Чілдрен Кінофесту. На вході до кінозалу
кожен глядач отримає бюлетень для голосування та зможе поставити оцiнку кожному
з фiльмiв. Результати голосування будуть підраховані 5 червня, фільм-переможець
буде оголошений 5 червня о 17:00 на святковій церемонії закриття фестивалю Чілдрен
Кінофест у Києві.

ФІЛЬМ-ВІДКРИТТЯ
Мальчик-фантом / Phantom Boy / Хлопчик-фантом (7+)
Франція, Бельгія, 2015 / 84 хв.
фентезі-анімація
Режисери: Жан-Луп Фелісіолі, Ален Ганьоль
Лео, 11-річний хлопчик з Нью-Йорка, є незвичайною дитиною:
він може ставати невидимим і літати крізь стіни. Він дружить з
поліцейським Алексом, який тимчасово прикутий до інвалідного
крісла через таємничого гангстера. Лео в повітрі і Алекс на землі
формують екстраординарну команду, яка захищає журналістку
Марі, і рятує Нью-Йорк від руйнування.

Мини и букашки / Cykelmyggen og minibillen /
Міні та комашки (4+)
Данія, 2014 / 74 хв.
анімаційний фільм
Режисери: Яннік Хаструп, Флеммінг Квіст Мюллер
Маленька Міні бере участь у виставі цирку комашок, та раптом
вона потрапляє до лап грабіжників. Але в цирку йде підготовка
до її порятунку, – друзі Міні та армія хоробрих мурашок дадуть
відсіч бандитам.

Правила жизни мальчика Нино / Het leven volgens
Nino / Правила життя хлопчика Ніно (6+)
Нідерланди, 2014 / 77 хв.
сімейний фільм
Режисер: Сімон ван Дюссельдорп
У ролях: Ріфка Лодейзен, Кун Де Граве, Мартін ван Варденберг,
Роен Тіммерманс
У хлопчика Ніно найщасливіша у світі сім’я. Він має надзвичайного
старшого брата, найрозумнішого в світі батька, та маму, схожу на
справжнього ангела. Але все кардинально змінюється у день його
народження… Звичайний порядок перевертається у безлад, Ніно
лишається сам у нових важких обставинах і має діяти, як доросла
людина. Чи впорається він з цими обставинами, і чи зможуть усі
вони знов стати родиною?

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Лапа / Mancs / Лапа (7+)
Угорщина, 2015 / 92 хв.
пригодницький фільм
Режисер: Роберт-Адріан Пежо
У ролях: Жольт Трілль, Тамаш Керестеш, Оскар Ньярі
Золі – машиніст трамваю, але завжди мріяв допомагати людям у
біді. Лапа - розумний пес, який відмінно вміє знаходити пропажі й
рятувати тих, хто потрапив у халепу. Зустрівши одне одного, Лапа
і Золі знайдуть своє справжнє покликання. Команда тренера і
собаки-рятувальника подолає чимало перешкод на шляху до
успіху, любові оточуючих і міжнародної слави. Ця надихаюча
історія заснована на реальних подіях.
Мы – лучшие!/ Vi är bäst! / Ми – найкращі! (12+)
Швеція, Данія, 2013 / 102 хв.
панк-комедія
Режисер: Лукас Мудіссон
У ролях: Міра Баркхаммар, Міра Гросин, Лів Лемойн
Стокгольм, 1980 рік. Три дівчинки вирішили створити панк-гурт
навіть попри те, що у них не було музичних інструментів, а всі
навколо запевняли, що панк-рок мертвий.

Операция «Арктика» / Operasjon Arktis / Операція
«Арктика» (10+)
Норвегія, 2014 / 87 хв.
пригодницький фільм
Режисер: Грете Бое-Вол
У ролях: Кайса Гурін Антонсен, Іда Леонора Валестранд Айке,
Леонард Валестранд Айке, Ніколай Клеве Брох
Юлія разом з сестрою і братом опинились в льодах Арктики
неподалік від Шпіцбергена. Їм доведеться боротися з негодою,
рятуватися від білих ведмедів і шукати їжу. Троє дітей випадково
потрапляють у зимовий шторм у льодовиках Арктики неподалік
від Шпіцбергена. Їм доводиться боротися з негодою, рятуватися
від білих ведмедів, шукати їжу. Ніхто з дорослих, що лишилися
на материку, не знає, де шукати дітей. Це справжня драматична
боротьба за виживання, яку мають виграти дві дівчинки і хлопець.
Альпийская сказка Хайди / Heidi / Альпійська казка
Хайдi (8+)
Німеччина, Швейцарія, 2015 / 106 хв.
сімейний
Режисер: Ален Гспонер
У ролях: Анук Штеффен, Бруно Ганц, Ізабель Оттман
Після загибелі батьків маленьку дівчинку Хайді починає
виховувати її тітонька. Коли ж Хайді виповнюється 8, тітонька
везе її до маленького селища в Альпійських горах до її старого
дідуся. Дідусь напочатку не визнає Хайді і не надто її поважає.
Але завдяки її ангельському терпінню та ласкавій мові, його серце
поступово відтаює…

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА
РЕТРОСПЕКТИВА АНIМАЦІЙНОЇ СТУДІЇ AARDMAN

Більше 40 років анімаційна студія Aardman зачаровувала світ, вигадуючи персонажів, що
стали улюбленцями глядачів. Воллес і Громіт, Баранчик Шон, Морф – всі вони створені
у Брістолі і є частиною незабутніх історій від Aardman. Фірмовий стиль цих аніматорів
часто копіюють, та Aardman продовжує дивувати шанувальників магічним поєднанням
анімаціі та гумору.

Морф: Плавання / Morph: Swimming
Велика Британія, 1 хв.
Морф – перший персонаж, якого створили Aardman! Милий шахрай з пластиліну, що вміє змінювати
форму, як йому заманеться, – Морф і його найкращий друг Час вже 30 років розважають глядачів.
Морф: Диско / Morph: Disco
Велика Британія, 1 хв.
Запальні танці диско з Морфом!
Морф: Нахилений свiт / Morph: Sloped World
Режисер Мерлін Кроссінгем, Велика Британія, 2 хв.
Час дивиться на фотографію під новим кутом.
Морф: Домашнє відео Старого Морфа / Morph: Grand Morph’s Home Movies
Режисер Пітер Лорд, Велика Британія, 7 хв.
Старий Морф затіяв показ домашнього відео, і Морф соромиться – на великому екрані показують його ще
зовсім малим.
Воллес і Громіт: Не ті штані / W&G: The Wrong Trousers
Режисер Нік Парк, Велика Британія, 30 хв.
Виявляється, що новий сусід по квартирі Воллеса і Громіта – відомий злодюга Фезерс МакГроу, який
планує використати один з винаходів Воллеса для крадіжки діамантів.
Баранчик Шон: Тривимірне телебачення / Shaun The Sheep: 3DTV
Режисер Джей Грейс, Велика Британія, 7 хв.
Фермер купив собі новий телевізор, здатний показувати тривимірну картинку. У пса Бітцера відповідальне
завдання - налаштувати пристрій. Але 3D виявляється ще більш тривимірним, ніж вони могли собі уявити!
Баранчик Шон: Ріжки / Shaun The Sheep: Cones
Велика Британія, 7 хв.
Повз ферму проїжджає фургон з морозивом. Вівці роблять так, щоб він застряг на їхньому подвір’ї, і
отримують необмежений запас ласощів. Але чи зможуть вони замести сліди?

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА
МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА

«Моя країна – Україна» – анімаційний народний казково-пізнавальний серіал, виконаний
переважно в техніці пластилінової анімації. Маленькі сюжети з любов’ю та повагою
розповідають про розмаїття нашої батьківщини; кожна історія - це казка, легенда або
байка з конкретного місця в Україні, будь-то велике місто або маленьке село, поле або
море.

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА
ФIЛЬМ ЗАКРИТТЯ ЧІЛДРЕН КІНОФЕСТ 2016

Феликс / Felix / Фелiкс (7+)
ПАР, Велика Британія, 2013 / 97 хв.
Режисер: Роберта Дюрран
У ролях: Хлаяні Мабаса мол., Лінда Сокхулу, Жанна Вільгельм
14-річний Фелікс мріє стати саксофоністом, як і його покійний батько, але його мама вважає, що джаз –
це музика від диявола. Одного разу Фелікс залишає рідне селище заради стипендії в елітній приватній
школі, – йому доведеться кинути виклик матері і допомогти старому джаз-бенду свого батька організувати
шкільний концерт.
Фільм став переможцем другого щорічного фестивалю кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест 2015.

Кінотеатр «Родина»
вулиця Миколи Оводова, 47

Кінотеатр «Правда-кіно»
проспект Газети «Правда», 86

Кінотеатр «Україна»
вул. Київська, 13

Кінотеатр ім. Довженка
пр. Соборний, 145

Кінотеатр «Київська Русь»
вулиця Січових Стрільців, 93

Кінотеатр «Родина»
вулиця Шкадінова, 49

Кінотеатр «Одеса-кіно»
вулиця Димитрова, 30г

Кінотеатр “Premier City”
в ТЦ ПортCity
вулиця Сухомлинського, 1

Кінотеатр «Планета Кіно»
в ТРЦ ФОРУМ
вулиця Під Дубом, 7а

Кінотеатр «Перемога»
проспект Леніна, 34

Кінотеатр «Перемога»
вулиця Брів ла Гайярд, 2

Кінотеатр «Сінема Сіті»
Семафорний провулок, 4

Кінотеатр «Планета Кіно»
в ТРЦ «Мануфактура»
вул. вул. Харківська, 2/2

Кінотеатр «Палац кіно»
вулиця Івана Франка, 8

Кінотеатр «8 1/2»
вулиця Донець-Захаржевського, 6/8

Кінотеатр Мультиплекс
в ТРЦ «Фабрика»
вулиця Залаегерсег, 18

Кінотеатр «Україна»
вулиця Смiлянська, 21

Кінотеатр Мультиплекс
в ТРЦ “Hollywood”
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1а

контакти
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